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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                 مسائي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  ياسم الطالب الثالث  ت
  األول  ٧٨,٢٩٩ منار شكور محمود عبداهللا السبعاوي    .١
  األول ٧٣,٩٤٥ احمد موفق رسول عبد الحافظ الحيالي   .٢
  األول ٦٩,٧٧٤ نمير ادريس بلو خلف   .٣
  األول ٦٧,١٠٦ احمد طه احمد حميد الجحيشي   .٤
  األول ٦٦,٥٥٢ سعدي عبداهللا خلف محمد الجوعاني   .٥
  األول ٦٦,١٠٣  ابراهيم خلف ابراهيم الزبيدياخالص   .٦
  األول ٦٥,٣٣٢ ابتسام سالم مصطفى   .٧
  األول ٦٤,٧٧٣ ادريس ابراهيم احمد سالم السبعاوي   .٨
  األول ٦٣,٠٩٤ عماد ثامر زيدان محمود النجماوي   .٩

  األول ٦٢,١٢١ ايوب خلف حسن يوسف الكيجلي .١٠
  األول ٦٢,٠٩٥ حارث عبداهللا نامس شميل الجبوري .١١
  األول ٦٢,٠٧٧ محمد عبد الحميد نصيف الجويني .١٢
  األول ٥٩,٣٨٣ العزيز متعب الداهري سرمد عبد .١٣
  األول ٥٩,٣٧٥ صباح شحاذة عبود فرج الجبوري .١٤
  األول ٥٨,٩٦٥ خالد صالح محمود يوسف .١٥
  األول ٥٨,٥٥٣ محمد عبد الجبار حميد .١٦
  األول ٥٨,٣٠٥ اعتدال حسن جرجيس خليف الصالح .١٧
  األول ٥٧,٢١٥ زيز نصر اهللا عزيز األعرجيعبد الع .١٨
  األول ٥٦,٩٦٥ بشار صالح شاكر صالح .١٩
  األول ٥٥,٦٧١ احمد سمير عبد االعزيز عبيد اغا .٢٠
  األول ٥٤,٨٧٣ حسين فتحي يوسف .٢١
  األول ٥٢,٤١٨ ناظم سلطان عبداهللا .٢٢
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 ٨/٨/٢٠٠٧في 
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  :                               القسم القانون: الموصل                  الكلية : الجامعة 

  )بكالوريوس: (الشهادة )                 مسائي: (الدراسة 

  :اسم دورة التخرج :                      رقم وتاريخ األمر الجامعي ٢٠٠٧-٢٠٠٦: سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٤,١٩٦ عمر بشار بشير   .١
  الثاني ٥٩,٦٨٣ جاسم محمد مصطفى   .٢
  الثاني ٥٩,٠٩٣ مشعل ابراهيم علي   .٣
  الثاني ٥٨,١٣ رياض خلف حجي   .٤
  الثاني ٥٧,٣٨٢ محمود احمد ولي    .٥
  الثاني ٥٦,٩٩٦ سالم داؤد مراد   .٦
  الثاني ٥٦,٧٢٤ عمار شهاب احمد   .٧
  الثاني ٥٦,٣٤ وليد فتحي   .٨
  الثاني ٥٥,٨١٣ رنج سامان محمود   .٩

  الثاني ٥٥,٥٧٦  السالم دحام لطيفعبد .١٠
  الثاني ٥٥,٣٧ حاتم محسن علي .١١
  الثاني ٥٤,٦٩٥ اكرم سعيد احمد .١٢
  الثاني ٥٤,٤٨٧ محمد هاشم حمد .١٣
  الثاني ٥٣,٦٥٣ شكر محمود محمد .١٤
  الثاني ٥٣,٢٢ ابتسام عزالدين قادر .١٥
  الثاني ٥٢,٧٤٩ فراس ابراهيم يوسف .١٦
  الثاني ٥٢,٦٧٣ مزهر احمد محمد .١٧
  الثاني ٥٢,١٢٧ ريد يونس احمدف .١٨
  الثاني ٥١,٤٨٢ فهد طالب جربوع .١٩
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 ١/١٠/٢٠٠٧في 


